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Veřejná zakázka
Úklidové služby – sídlo Úřadu pro civilní letectví

Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů
Dodavatel (společnost) se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku u ........................................................ ,
který samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami*) hodlá podat
nabídku na veřejnou zakázku Úklidové služby – sídlo Úřadu pro civilní letectví

předkládá

tyto Doklady o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání
nabídky a prokázání splnění kvalifikace a v Zadávací dokumentaci
a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

a)

• se před předložením Dokladů o kvalifikaci podrobně seznámil se zadávacími
podmínkami,
• splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci takto:
který nebyl v posledních 5 letech před vyhlášením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
obchodování s lidmi, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z
trestné činnosti z nedbalosti, podílnictví, úplatkářství, podplácení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, sjednání
výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné
dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, včetně případů, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-ll nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště
(v případě dodavatele - právnické osoby splňuje předpoklady písm. a) a b)
právnická osoba samotná, statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnická
osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; pokud nabídku
podává zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
splňuje vedle osob uvedených výše rovněž vedoucí této organizační složky,
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tento předpoklad dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž
byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,
e) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
f) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
•

předkládané Doklady o kvalifikaci obsahují celkem.........číslovaných listů,
zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících
s Doklady o kvalifikaci je ………………………………………., tel......................, e-mail ……………
•
podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost
veškerých dokumentů uvedených v tomto souboru Dokladů o kvalifikaci.

V ..................... dne ........................................................................................
Podpis dodavatele v souladu s výpisem
z OR či jiné obdobné evidence či
osoby/osob oprávněné/oprávněných
jednat za dodavatele *

